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খাবরলজরা লি িাবের? না, লেভ্রান্ত মুসললম? 

 

প্রশ্নঃ 

খাবরলজবদর লনবয়্ যত হালদস এবসবে, তার প্রায়্ সেগুবলাবতই েলা 
হবয়্বে, 'তীর যযমন ধনুি যেবি যের হবয়্ যায়্, তারাও যতমন ঈমান 
যেবি যের হবয়্ যাবে। 'এ িোর অেথ লি? খাবরলজরা লি িাবের? না, 
লেভ্রান্ত মুসললম? 

লেনীত 

ইমরান খন্দিার 

  

উত্তর:    

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
সরাসলর ঈমান যেবি যেলরবয়্ যাওয়্ার িো না োিবলও অবনি হালদবসই 
এবসবে, খাবরলজরা দ্বীন ও ইসলাম যেবি যেলরবয়্ যাবে। যযমন, 

أييت يف آخر الزمان قوم حداثءاألسنان سفهاءاألحالم يقولون من خري قول 
الربية ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية ال جياوز إمياهنم حناجرهم  

صحيح -فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر ملن قتلهم يوم القيامة. 

োতওয়্া নাম্বার: ১৬৫                           প্রিাশিালঃ ০৭-০৪-২০২১ঈ 
ইং 
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بريوت؛ حتقيق: د.  – ، اليمامة؛ ط. دار ابن كثري4770البخاري، رقم: 
 مصطفى ديب البغا 

“যশষ যামানায়্ এমন এি সম্প্রদাবয়্র আলেভথাে ঘটবে, যাবদর েয়্স হবে 
িম, েুলিবত হবে লনবেথাধ। (োহযত) সৃলি জগবতর যেষ্ঠ োণী তারা 
েলবে, (েস্তুত) লশিাবরর যদহ যভদ িবর লনলিপ্ত তীর যযমন যেলরবয়্ 
যায়্, যতমলন তারা ইসলাম যেবি যেলরবয়্ যাবে। তাবদর ঈমান তাবদর 
গলবদশ যেলরবয়্ লনবে নামবে না। যযখাবনই োবে, তাবদরবি হতযা িরবে। 
তাবদর হতযা িরাটা লিয়্ামত লদেবস হতযািারীর জনয প্রলতদাবনর িারণ 
হবে।” –সহীহ েখুালর: ৪৭৭০ 

অনয হালদবস এবসবে, 

؛ 4094اري، رقم:  صحيح البخ-ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية.  
 بريوت؛ حتقيق: د. مصطفى ديب البغا –ط. دار ابن كثري، اليمامة 

“লশিাবরর যদহ যভদ িবর লনলিপ্ত তীর যযমন যেলরবয়্ যায়্, যতমলন তারা 
দ্বীন যেবি যেলরবয়্ যাবে।” –সহীহ েুখালর: ৪০৯৪ 

এ ধরবনর হালদবসর আবলাবি যিউ যিউ খাবরলজবদর িাবের আখযালয়্ত 
িবরবেন। তবে আহলুস সুন্নাহর জুমহুর ওলামাবয়্ যিরাবমর মবত লভন্ন 
যিাবনা িুের োওয়্া না যগবল তারা িাবের নয়্, যগামরাহ ও োবসি। 
েরং যিউ যিউ এিোর ওের আহলুস সুন্নাহ ওয়্াল জামাআহ’র ইজমাও 
দালে িবরবেন। 
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হাবেয ইেবন হাজার রহ. (৮৫২ লহ.) েবলন, 

وأن حكم  وذهب أكثر أهل األصول من أهل السنة إىل أن اخلوارج فساق
اإلسالم جيري عليهم لتلفظهم ابلشهادتني ومواظبتهم على أركان اإلسالم وإمنا 
فسقوا بتكفريهم املسلمني مستندين إىل أتويل فاسد وجرهم ذلك إىل استباحة 

وقال اخلطايب: أمجع  .دماء خمالفيهم وأمواهلم والشهادة عليهم ابلكفر والشرك 
اللتهم فرقة من فرق املسلمني وأجازوا  علماء املسلمني على أن اخلوارج مع ض

مناكحتهم وأكل ذابئحهم وأهنم ال يكفرون ما داموا متمسكني أبصل اإلسالم. 
 (300 /12) فتح الباري البن حجر

আহলুস-সুু্ন্নাহ ওয়্াল-জামাআ’হর অলধিাংশ উসূললেবদর মবত 
খাবরলজরা োবসি, তাবদর ওের মুসললবমর লেধান িাযথির হবে। িারণ, 
তারা িাললমাবয়্ শাহাদাবতর স্বীিৃলত যদয়্ এেং রীলতমবতা আরিাবন 
ইসলাম (ইসলাবমর যমৌললি লেধান সালাত সাওম ইতযালদ) আদায়্ িবর। 
তবে তারা ভলু েযখযার লভলত্তবত মুসললমবদর তািেীর িবর, এই 
তািেীবরর লভলত্তবত তাবদর লেবরাধীবদর জান-মাল বেধ মবন িবর এেং 
তাবদরবি িাবের ও মুশলরি েবল সািয প্রদান িবর। খাত্তােী রহ. েবলন, 
ওলামাবয়্ উম্মত এিমত যয, খাবরলজরা তাবদর মবধয লেদযমান যােতীয়্ 
ভ্রালন্ত সবেও মসুলমানবদর অন্তভুথক্ত এিলট দল। ওলামাবয়্ যিরাবমর মবত 
তাবদর সাবে বেোলহি সম্পিথ স্থােন বেধ, তাবদর যোইিৃত েশু খাওয়্া 
হালাল। যতলদন তারা ইসলাবমর যমৌললি লেষয়্ােলী ধবর রাখবে, ততলদন 
তাবদরবি তািেীর িরা যাবে না। -োতহুল োলর: ১২/৩০০ 
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খাবরলজবদর িাবের না হওয়্ার েবি তারা লেলভন্ন দলীল যেশ িবরবেন- 

এি. খাবরলজবদর েযাোবর েলণথত যিাবনা যিাবনা হালদবস  ِمْن أُمَِّت –

‘আমার উম্মবতর মধয যেবি’ োিযলট েযেহার িরা হবয়্বে। যা যেবি েুঝা 
যায়্, তারা লেভ্রালন্তর েরম সীমায়্ যেৌৌঁেবলও উম্মবত মুসললমা যেবি যের 
হবয়্ যায়্লন। যযমন, সহীহ মুসললবম আলী রালদ. যেবি েলণথত হবয়্বে, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম ইরশাদ িবরন, 

ىلخ ِقرخاءخِِتِْم ِبشخْىٍء وخالخ صخالخُتُكْم َيخْرُُج ق خْوٌم ِمْن أُمَِّت ي خْقرخُءونخ اْلُقْرآنخ لخْيسخ ِقرخاءخُتُكْم إِ 
ِإىلخ صخالخِِتِْم ِبشخْىٍء وخالخ ِصيخاُمُكْم ِإىلخ ِصيخاِمِهْم ِبشخْىٍء ي خْقرخُءونخ اْلُقْرآنخ َيخِْسُبونخ أخنَُّه 

ْرُُقونخ ِمنخ اإِلْسالخِم كخ  ُْم وخُهوخ عخلخْيِهْم الخ ُُتخاِوُز صخالخُِتُْم ت خرخاِقي خُهْم ميخ ُْرُق السَّْهُم هلخ مخا ميخ
 2516صحيح مسلم: -ِمنخ الرَِّميَِّة 

“আমার উম্মবতর মধয যেবি এমন এি সম্প্রদাবয়্র আলেভথাে ঘটবে, যারা 
িুরআন যতলাওয়্াত িরবে। তাবদর যতলাওয়্াবতর সামবন যতামাবদর 
যতলাওয়্াত লিেইু না। তাবদর নামাবযর সামবন যতামাবদর নামায লিেুই 
না। তাবদর যরাযার সামবন যতামাবদর যরাযা লিেইু না। তারা িুরআন 
যতলাওয়্াত িরবে আর ভােবে তা তাবদর েবি, অেে োস্তবে তা তাবদর 
লেেবি। তাবদর নামায তাবদর গলবদশ যেলরবয়্ লনবে নামবে না। লশিাবরর 
যদহ যভদ িবর লনলিপ্ত তীর যযমন যেলরবয়্ যায়্, যতমলন তারা ইসলাম 
যেবি যেলরবয়্ যাবে।” -সহীহ মুসললম: ২৫১৬ 

অনয েণথনায়্ এবসবে, 
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» ِإنَّ ب خْعِدى ِمْن أُمَِّت  -صلى هللا عليه وسلم–عخْن أخِِب ذخرٍ  قخالخ قخالخ رخُسوُل اَّللَِّ 
ق خْوٌم ي خْقرخُءونخ اْلُقْرآنخ الخ جُيخاِوُز حخالخِقيمخُهْم َيخُْرُجونخ   –أخْو سخيخُكوُن ب خْعِدى ِمْن أُمَِّت    –

يِن كخمخا َيخْرُُج ال سَّْهُم ِمنخ الرَِّميَِّة ُُثَّ الخ ي خُعوُدونخ ِفيِه ُهْم شخرُّ اخلْخْلِق وخاخلْخِليقخِة ِمنخ الدِ 
 2518«. صحيح مسلم: 

আেু যর রালদয়্াল্লাহু আনহু যেবি েলণথত; লতলন েবলন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম ইরশাদ িবরন, আমার েবর আমার 
উম্মবতর মবধয যেবি এমন এি সম্প্রদাবয়্র আলেভথাে হবে, যারা িুরআন 
েড়বে লিন্তু িুরআন তাবদর িণ্ঠনালী অলতক্রম িরবে না। লনলিপ্ত তীর 
যযভাবে লিযেস্তু যভদ িবর যেলরবয়্ যায়্, তারাও দ্বীন যেবি যসভাবে 
যেলরবয়্ যাবে, এরের আর দ্বীবন লেবর আসবে না। সৃলিজীবের মবধয তারা 
সেবেবয়্ লনিৃি। -সহীহ মুসললম: ২৫১৮ 

ইমাম নেেী রহ. (৬৭৬ লহ.) েবলন, 

لفظة "ِمن" تقتضي كوهنم من األمة، ال كفارا ... فقد جاء ... من رواية علي 
رضي هللا عنه َيرج من أميت قوم ويف رواية أيب ذر ان بعدي من أميت أو سيكون 
بعدي من أميت. وقد سبق اخلالف يف تكفريهم وأن الصحيح عدم تكفريهم. 

 (165-164 /7) النووي على مسلمشرح 

‘লমন’ (তো আমার উম্মবতর মধয যেবি) শব্দলটর দােী হবলা, খাবরলজরা 
এই উম্মবতর অন্তভুথক্ত, িাবের নয়্। আলী রালদয়্াল্লাহু আনহুর েণথনায়্ 
এবসবে, ‘আমার উম্মবতর মধয যেবি এি সম্প্রদাবয়্র আলেভথাে হবে’। 
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আেু যর রালদয়্াল্লাহু আনহুর েণথনায়্ এবসবে ‘আমার েবর আমার 
উম্মবতর মধয যেবি’  লিংো েবলবেন, ‘অলেবরই আমার ের আমার 
উম্মবতর মধয যেবি’ (এি সম্প্রদাবয়্র আলেভথাে হবে)। তাবদরবি 
তািেীর িরা হবে লি না এ লেষয়্ি ইখবতলাে যেেবন অলতোলহত 
হবয়্বে এেং এিোও অলতোলহত হবয়্বে যয, সহীহ মত হবলা তাবদরবি 
তািেীর িরা হবে না। -শরহু মুসললম, নেেী রহ.: ৭/১৬৪-১৬৫ 

দুই. এি হালদবস এবসবে, 

ميرقون من الدين مروق السهم من الرمية فينظر الرامي إىل سهمه إىل نصله إىل 
رصافه فيتمارى يف الفوقة هل علق هبا من الدم شيء. صحيح البخاري: 

 2503، صحيح مسلم: 6532

“লনলিপ্ত তীর যযভাবে লিযেস্তু যভদ িবর যেলরবয়্ যায়্, তারাও দ্বীন 
যেবি যসভাবে যেলরবয়্ যাবে। (দ্বীন যেবি যেলরবয়্ যাওয়্ার যিবে তাবদর 
অেস্থা এমন যয,) এরের লনবিেিারী তীরলট ভাবলাভাবে যদবখ; তীবরর 
েলা যদবখ, েলা আটিাবনার জনয তীবরর মাোয়্ যেৌঁোবনা িােড়লট যদবখ 
(লিন্তু তীর এবতাই সবজাবর যেলরবয়্ যগবে যয, রক্ত মাংসা লিেুই তাবত 
লাবগলন)। এরের যস তীবরর এবিোবর যগাড়ার খাৌঁজ, যযলট রলশবত 
লালগবয়্ তীর তাি িরা হয়্, যসলট যদবখ সবন্দবহ েবড় যায়্ যয, এবত এিটু 
রক্ত লাগবলা না’লি?” –সহীহ মুসললম: ২৫০৩ 

হাবেয ইেবন হাজার রহ. (৮৫২ লহ.) েবলন,  
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عد وصفهم ابملروق ومما احتج به من مل يكفرهم قوله يف اثلث أحاديث الباب ب
من الدين كمروق السهم فينظر الرامي إىل سهمه إىل أن قال فيتمارى يف الفوقة 
هل علق هبا شيء قال ابن بطال ذهب مجهور العلماء إىل أن اخلوارج غري 

التماري من الشك وإذ  خارجني عن مجلة املسلمني لقوله يتمارى يف الفوق ألن
خلروج من اإلسالم ألن من ثبت له عقد وقع الشك يف ذلك مل يقطع عليهم اب

اإلسالم بيقني مل َيرج منه إال بيقني قال وقد سئل علي عن أهل النهروان  هل 
 (301-300 /12) كفروا؟ فقال من الكفر فروا. فتح الباري البن حجر

“যারা খাবরলজবদর তািেীর িবরন না, তাবদর আবরিলট দললল হল, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাবমর এই োণী, ‘এরের লনবিেিারী 
তীবরর যগাড়ার খাৌঁজ, যযলট রলশবত লালগবয়্ তীর তাি িরা হয়্, যসলট 
যদবখ সবন্দবহ েবড় যায়্ যয, এবত এিটু লিেু লাগবলা না’লি?’ 

ইেবন োত্তাল রহ. েবলন, অলধিাংশ ওলামাবয়্ যিরাবমর মত হবলা, 
খাবরলজরা মুসললম সম্প্রদায়্ যেবি েলহষ্কৃত নয়্। িারণ হাদীবস েলা 
হবয়্বে, লনবিেিারী তীবরর যগাড়ার খাৌঁজ যদবখ সংশবয়্ েলতত হবে। 
যযবহতু সংশয়্ হবয়্ যগবে, তাই তারা ইসলাম যেবি যের হবয়্ যগবে 
লনলিত িবর েলা যাবে না। িারণ, যার েযাোবর লনলিত জানা আবে, যস 
মুসলমান; (এর লেেরীবত িুেলরর) লনিয়্তা োড়া যস ইসলাম যেবি 
যের হবে না। আলী রালদয়্াল্লাহু আনহুবি নাহরাওয়্ানোসী (অেথাৎ লতলন 
যযসে খারলজর লেরুবি যুি িবর হতযা িবরলেবলন, তাবদর) সম্পবিথ 
লজজ্ঞাসা িরা হবয়্লেল যয, এরা লি িাবের হবয়্ যগবে? লতলন উত্তর যদন, 
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(না!) িুের যেবি তারা েলায়্ন িবরবে।” -োতহুল োলর: ১২/৩০০-
৩০১ 

লতন. তাোড়া খাবরলজবদর প্রেম লেরিার উদ্ভে হবয়্বে সাহাোবয়্ 
যিরাবমর যামানায়্। লিন্তু সাহাোবয়্ যিরাম তাবদর তািলের িবরনলন। 
এমনলি যখাদ আলী রালদ.ও তাবদর তািেীর িবরনলন; অেে খাবরলজরা 
তাৌঁর লেরুবি লেবরাহ িবরবে, তাৌঁবিসহ অবনি সাহালেবি িাবের 
আখযালয়্ত িবর তাৌঁবদর সবে লিতাল িবরবে এেং যশবষ আলী রালদ.বি 
তারা শহীদও িবরবে-  

ইেবন আলে শায়্ো রহ. (২৩৫ লহ.) েণথনা িবরন, 

عن طارق بن شهاب، قال : كنت عند علي، فسئل عن أهل النهر أمشركون  
هم؟ قال : من الشرك فروا، قيل : فمنافقون هم؟ قال : إن املنافقني ال يذكرون 

مصنف ابن أيب شيبة: -لينا. هللا إال قليال، قيل له : فما هم، قال : قوم بغوا ع
(: وهذا 288\3، قال الشيخ األرنؤوط يف ختريج العواصم والقواصم )39097

  ـسند صحيح على شرط مسلم. اه

“তালরি লেন লশহাে রহ. যেবি েলণথত, লতলন েবলন, আলম আলী রালদ.-
র িাবে উেলস্থত লেলাম। তখন নাহরাওয়্ানোসী (অেথাৎ খাবরলজবদর) 
সম্পবিথ তাৌঁবি লজবজ্ঞস িরা হবলা, তারা লি মুশলরি? লতলন উত্তর যদন, 
‘লশরি যেবি যতা তারা েলায়্ন িবরবে’। লজবজ্ঞস িরা হল, তাহবল লি 
তারা মুনালেি? লতলন উত্তর যদন, ‘মুনালেিরা যতা আল্লাহবি িমই স্মরণ 
িবর’। (আর এরা যতা আল্লাহবি অলধি েলরমাবণ স্মরণ িবর) লজবজ্ঞস 
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িরা হল, তাহবল তারা যিমন যলাি? লতলন উত্তর যদন, ‘এমন যলাি, 
যারা আমাবদর লেরুবি লেবরাহ িবরবে’।” -মুসান্নাে ইেবন আলে শায়্ো: 
৩৯০৯৭ 

ইেবন আলে শায়্োর অনয েণথনায়্ এবসবে, 

 .إخواننا بغوا علينا

“আমাবদর ভাইরা আমাবদর লেরুবি লেবরাহ িবরবে।” -মুসান্নাে ইেবন 
আলে শায়্ো: ৩৮৯১৮ 

এখাবন লতলন খাবরলজবদর ভাই েবল সবম্বাধন িবরবেন এেং তারা যয 
মুশলরি লিংো মনুালেি নয়্, তা সুস্পি িবর েবলবেন। 

মুসান্নাে আবু্দর রাযযাবি হাসান েসলর রহ. যেবি এি েণথনায়্ এবসবে, 

ملا ق ختخلخ علي رضي هللا عنه احلروريةخ، قالوا: مخن هؤالء اي أمري املؤمنني؟ أكفاٌر  
فمنافقني؟ قال: إن املنافقني ال يذكرون هللا إال   ُهم؟ قال:ِمن الكفر فرٌّوا، قيل:

قليال، وهؤالء يذكرون هللا كثريا، قيل: فما هم؟ قال: قوم أصابتهم فتنة فعموا 
 18656الرزاق:  مصنف عبد–فيها وصموا.  

“আলী রালদয়্াল্লাহু আনহু যখন হারুলরয়্যাহ্ (অেথাৎ খাওয়্াবরজবদর) 
হতযা িরবলন, তখন তাৌঁর সমেথিরা তাৌঁবি লজবজ্ঞস িরবলা, আলমরুল 
মু’লমনীন! তারা যিমন যলাি? তারা লি িাবের? লতলন উত্তর লদবলন, 
‘িুের যেবি যতা তারা েলায়্ন িবরবে’। লজবজ্ঞস িরা হবলা, তাহবল 
লি তারা মুনালেি? লতলন উত্তর লদবলন, ‘মুনালেিরা যতা আল্লাহবি িমই 



 
 

c„ôv | 10 

 

আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ ললদ-দাওয়্ালত ওয়্ান-নুসরাহ 
 اللجنة الشرعية للدعوة والنصرة

উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা লেভাগ 
fatwaa.org 

স্মরণ িবর। আর এরা যতা আল্লাহবি অলধি েলরমাবণ স্মরণ িবর’। 
লজবজ্ঞস িরা হবলা, তাহবল তারা যিমন? লতলন উত্তর লদবলন, ‘তারা 
এমন এি সম্প্রদায়্, যারা যেতনায়্ লনেলতত হবয়্ অন্ধ ও েলধর হবয়্ 
যগবে’।” -মুসান্নাে আব্দুর রাযযাি: ১৮৬৫৬  

ইেবন তাইলময়্া রহ. (৭২৮লহ.) েবলন, 

فأما من كان يف قلبه اإلميان ابلرسول وما جاء به وقد غلط يف بعض ما أتوله 
ن البدع فهذا ليس بكافر أصال واخلوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتاال  م

لألمة وتكفريا هلا ومل يكن يف الصحابة من يكفرهم ال علي بن أيب طالب وال  
 جمموع الفتاوى–غريه بل حكموا فيهم حبكمهم يف املسلمني الظاملني املعتدين.  

(7/ 217-218) 

“যার অন্তবর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম ও তাৌঁর আনীত 
শরীয়্বতর প্রলত ঈমান আবে, ভলু তা’লেল িবর যিাবনা লেদআবত ললপ্ত 
হবয়্ যগবল যস যমাবটও িাবের নয়্। খাবরলজরা সেবেবয়্ েড় ধরবনর 
লেদআবত ললপ্ত লেল। উম্মাহর লেরুবি লিতাল িরবতা। উম্মাহবি 
তািলের িরবতা। এতদসবেও সাহাোবয়্ যিরাবমর যিউ তাবদর তািলের 
িরবতন না। আলী রালদ.ও না, অনয যিউও না। েরং অনয দশজন 
সীমালংঘনিারী জাবলম মুসললবমর যয লেধান যস লেধানই তাবদর ওের 
আবরাে িরবতন।” -মাজমুউল োতাওয়্া: ৭/২১৭-২১৮ 

লতলন আরও েবলন,  
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علي بن أيب طالب وغريه مل يكفروا   -صلى هللا عليه وسلم    -وأصحاب الرسول  
قاتلوهم، بل أول ما خرجوا عليه وحتيزوا حبروراء، وخرجوا عن  اخلوارج الذين 

الطاعة واجلماعة، قال هلم علي بن أيب طالب رضي هللا عنه: إن لكم علينا أن 
إليهم ابن عباس فناظرهم  ال مننعكم مساجدان وال حقكم من الفيء. ُث أرسل

ية، وال غنم فرجع حنو نصفهم، ُث قاتل الباقي وغلبهم، ومع هذا مل يسب هلم ذر 
هلم ماال، وال سار فيهم سرية الصحابة يف املرتدين، كمسيلمة الكذاب وأمثاله، 
بل كانت سرية علي والصحابة يف اخلوارج خمالفة لسرية الصحابة يف أهل الردة، 

علي ذلك، فعلم اتفاق الصحابة على أهنم مل يكونوا مرتدين  ومل ينكر أحد على
  .عن دين اإلسالم

حممد بن نصر املروزي : " وقد ويل علي رضي هللا عنه قتال أهل قال اإلمام 
فيهم ما روى، ومساهم مؤمنني،   -صلى هللا عليه وسلم    -البغي، وروى عن النيب  

 وحكم فيهم أبحكام املؤمنني. وكذلك عمار بن ايسر ". منهاج السنة النبوية
(5/ 241) 

“আলী রালদয়্াল্লাহু আনহুসহ রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ 
ওয়্াসাল্লাবমর অনযানয সাহাোবয়্ যিরাম, তাবদর লেরুবি লড়াইিারী 
খাবরলজবদর তািেীর িরবতন না। েরং সেথপ্রেম যখন তারা আলী রালদ.র 
লেরুবি লেবরাহ িবর, হারুরায়্ ঘাৌঁলট গাবড় এেং (ইমাবমর) আনুগতয ও 
মুসললম জামাত েলরতযাগ িবর; আলী রালদয়্াল্লাহু আনহু তখন তাবদর 
েবলবেন,‘আমাবদর লযম্মায়্ যতামাবদর প্রােয অলধিার হবলা, আমরা 
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যতামাবদরবি আমাবদর মসলজবদ আসবত োধা যদে না এেং গলনমবতর 
সম্পবদ যতামাবদর যয অলধিার আবে তা যেবি যতামাবদর েলিত িরে 
না’। এরের লতলন তাবদর িাবে ইেবন আব্বাস রালদয়্াল্লাহু আনহুবি 
যপ্ররণ িবরন। লতলন তাবদর সাবে আবলােনা েযথাবলােনা িবরন, েবল 
তাবদর অবধথবির মবতা যলাি লেবর আবস। অনযবদর লেরুবি লতলন 
লড়াইবয়্ অেতীণথ হন এেং লেজয়্ লাভ িবরন। লেজয়্ী হবলও লতলন তাবদর 
নারী-লশশুবদর েন্দী িবরনলন, তাবদর সম্পদবি গলনমত লহবসবে গ্রহণ 
িবরনলন। সাহাোবয়্ যিরাম মুসায়্লামা িাযযাে ও অনযানয মুরতাবদর 
সাবে যযমন আেরণ িবরবেন, লতলন তাবদর সাবে যতমন আেরণও 
িবরনলন। েরং খাবরলজবদর েযাোবর আলী রালদয়্াল্লাহু আনহু ও অনযানয 
সাহাোবদর আেরণ মুরতাদবদর সাবে িৃত সাহাোবদর আেরবণর 
লেেরীত। আলী রালদয়্াল্লাহু আনহুর এই িাবজ যিউ আেলত্ত িবরলন। 
অতএে, সাহাোবয়্ যিরাবমর ঐিমতয োওয়্া যগল যয, খাবরলজরা 
মুরতাদ তো দ্বীন ইসলাম যেবি েলহষ্কৃত নয়্।  

ইমাম মুহাম্মদ ইেনু নাসর আলমারওয়্াযী রহ. েবলন, আলী রালদয়্াল্লাহু 
আনহু লেবরাহীবদর লেরুবি লড়াই িবরন এেং তাবদর েযাোবর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম যেবি যা লিেু হালদস েণথনা িরার িবরন। 
লিন্তু তা সবেও লতলন তাবদরবি মসুলমান গণয িবরন এেং তাবদর সাবে 
মুসলমান লহবসবেই আেরণ িবরন। আম্মার লেন ইয়্ালসর রালদয়্াল্লাহু 
আনহুও এিই আেরণ িবরন।” -লমনহাজুস সুন্নাহ: ৫/২৪১ 

লতলন আরও েবলন,  
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ومما يدل على أن الصحابة مل يكفروا اخلوارج أهنم كانوا يصلون خلفهم، وكان  
( خلف 3( يصلون )2بد هللا بن عمر رضي هللا عنه وغريه من الصحابة )ع

جندة احلروري، وكانوا أيضا َيدثوهنم ويفتوهنم وَياطبوهنم، كما َياطب املسلم 
املسلم، كما كان عبد هللا بن عباس جييب جندة احلروري ملا أرسل إليه يسأله عن 

بن األزرق عن مسائل  ( . وكما أجاب انفع 4مسائل، وحديثه يف البخاري )
 .( ، وكان انفع يناظره يف أشياء ابلقرآن، كما يتناظر املسلمان5مشهورة )

وما زالت سرية املسلمني على هذا، ما جعلوهم مرتدين كالذين قاتلهم الصديق 
( يف 1بقتاهلم )  -صلى هللا عليه وسلم    -رضي هللا عنه. هذا مع أمر رسول هللا  

ع هذا فالصحابة رضي هللا عنهم والتابعون هلم األحاديث الصحيحة، .... وم
إبحسان مل يكفروهم، وال جعلوهم مرتدين، وال اعتدوا عليهم بقول وال فعل، بل 

 (247 /5) اتقوا هللا فيهم، وساروا فيهم السرية العادلة. منهاج السنة النبوية

“সাহাোবয়্ যিরাম যয খাবরলজবদর িাবের মবন িরবতন না, এর আরও 
এিলট দললল হবলা, তারা খাবরলজবদর যেেবন নামায েড়বতন। আব্দুল্লাহ 
ইেবন উমর ও অনযানয সাহাোবয়্ যিরাম রালদয়্াল্লাহু আনহুম নাজদাহ 
আলহারুরী (খাবরলজ)-র যেেবন নামায আদায়্ িরবতন। এমলনভাবে 
তারা খাবরলজবদর হাদীস শুনাবতন, েবতায়্া প্রদান িরবতন এেং 
তাবদরবি এিজন মুসলামান যযমন আবরি মুসলমানবি সবম্বাধন িবর 
যসভাবে সবম্বাধন িরবতন। যযমন আব্দুল্লাহ ইেবন আব্বাস রালদয়্াল্লাহু 
আনহু নাজদা আলহারুরীর োঠাবনা প্রশ্নােলীল জোে লদবতন। এ হাদীস 
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েুখালরবত আবে। (খাবরলজ) নাবে’ ইেুনল আযরাবিরও প্রলসি লিে ু
প্রবশ্নর লতলন জোে লদবয়্বেন। দু’জন মুসললম যযমন েরস্পর মুনাযারা 
িবর, (খাবরলজ) নাবে'যয়্র সাবে লেলভন্ন লেষবয়্ ইেবন আব্বাস রালদ. 
িুরআন লদবয়্ মুনাযারা িরবতন। খাবরলজবদর সাবে মুসলমানবদর আেরণ 
সেথদা এমনই লেল। আেুেির রালদয়্াল্লাহু আনহু যাবদর লেরুবি লড়াই 
িবরলেবলন, তাবদর মবতা খাবরলজবদর তারা মুরতাদ মবন িরবতন না। 
অেে রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম সহীহ হাদীসসমূবহ 
তাবদর লেরুবি লড়াইবয়্র লনবদথশ লদবয়্বেন। তা সবেও সাহাোবয়্ যিরাম 
ও তাবেয়্ীগণ তাবদরবি তািেীর িবরনলন। মুরতাদ আখযা যদনলন। িোয়্ 
িাবজ তাবদর ওের যিাবনা সীমালংঘন িবরনলন। েরং তাবদর েযাোবর 
আল্লাহবি ভয়্ িবর েবলবেন এেং তাবদর সাবে ইনসােেূণথ আেরণ 
িবরবেন।” -লমনহাজুস সুন্নাহ: ৫/২৪৭ 

েুঝা যগল, খাবরলজরা ভ্রান্ত এিলট লেরিা। মুসললমবদর জান মাল ও 
ইজ্জত আব্রু রিায়্ তাবদর লেরুবি লিতাল িরা হবে। লিন্তু অনয যিাবনা 
সুস্পি িুের না োওয়্া যগবল তাবদর তািলের িরা হবে না।  

اىل أعلم ابلصوابفقط، وهللا تع  

আে ুমহুাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহলদ (উলেয়্া আনহু) 

১৬-০৮-১৪৪২ লহ. 

৩১-০৩-২০২১ ইং 

 


